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1. PAVO 

Uiterste inschrijvingsdatum: 20 september 2014 

Pavo halen binnen maximum aantal jaren? (navraag: 6 jaar is geen probleem) 

Bekendmaking Postgraduaat:  

- Artsenkrant 

- Mededeling via Orde der Geneesheren? (dr. Colin vraagt na voor Antwerpen) – vragen aan 

PR West-Vl en Limburg (ok) 

 

2. Onderzoek 

Voorstellen voor publicaties 

- Noot cassatie in tuchtprocedure (J. Colin) 

- Verhouding PGC en Orde der Geneesheren (en KB nr. 78: nieuwe bevoegdheden PGC) – P. 

Cras 

- Visietekst Europese Regulering Klinische Studies (wat is werkbaar, wat biedt transparantie, 

betrekken van ‘patient advocates’?, …) – P. Cras 

- Overleden patiënten en ziekenhuis en ‘oefenen van technieken’ (statuut van het lijk) 

- Territorialiteit van klinische studies (bedrijven die stalen verzameld in klinische studies 

verschepen naar buitenland – welke regelgeving van toepassing?) 

- Kinderneuroloog, 12jarige, nierdialyse, vluchtelingstatuut, moeder wil levende donatie van 

nier doen (dan is geen dialyse nodig), OCMW wil transplantatie niet betalen, wel dialyse. Is 

uiteindelijk economisch duurder (want dialyse, regularisatie op medische gronden…) 

- Houding mutualiteiten: die bepaalde dingen terugbetalen die duurder zijn dan andere (nog 

innovatieve) technieken 

Suggestie prof. Sterckx: meest internationaal interessante onderwerpen houden voor externe 

fondsenwerving (FWO, enz.) 

3. Volgende stuurgroep en jaarlijks etentje 

Vrijdag 4 juli 2014, 12u30 

4. Seminaries 

 

- Informed consent: Hek van de dam richting defensieve geneeskunde?: samen met ahlec en 

RWS 

o JCI versus WPR, Zorginspectie 

o Vanuit Vlaams Patiëntenplatform 

o Beide ouders toestemmen? 



o Pediater en jurist, ethisch aspect (topdokters, kliniek, filmen in ziekenhuizen) 

 

- Congres handboek gezondheidsrecht 

o Op twee locaties (2 sessies) 

o Timing: weekdag of weekenddag: 1x in week en 1x op zaterdag 

o Turnhout stelt accommodatie ter beschikking 

o Evt. Gent (Pand: 400 euro à 45à euro) 

o Concept : plenair of werkgroepen ?, parallelle sessies 

o Eerst programma opstellen en dan in functie daarvan locatie 

 

- Samenwerking met Universiteit Gent voor congres Verloskunde : akkoord 


